


 
                              

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رْسُ   َّانِيُالدَّ ُالث
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 ، وبعد:ومن اهتدى بهداه ،وأصحابه ،وىلع آهل ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل نبينا حممد ،احلمد هلل

 . املؤلفعن  نذكر نبذة خمترصة

 اسمه: ▪

مة منصور بن يونس بن صالح ادلين بن حسن بن أمحد هو  عادات العالا  ويت املرصي.هب الب بن يلع، أبو السا

 مودله ووفاته: ▪

 .انلبوية من اهلجرة 1000 ودل سنة  

 .1051اين سنة اثلالعارش من شهر ربيع وتبوِّفي يف 

 ته:مؤلفا ▪

لق   ،طبع   رقة عن تنم ،هادئة ةوكتاب ،سيال قلمذو  العلماء، مع متأدبًا اكن   .جم وتواضع ،رفيع وخب

 :مؤلفات ةيه تسعو ،-تقريبًا- ه مؤلفات  م تكتملول

 .1036 سنة منها وانتىه ،( ((منتىه اإلرادات  ))إرشاد أويل انلىه دلقائق املنتىه ) حاشية ىلع   .1

 . 1040 سنة منها انتىه، واإلقناعىلع  حاشية .2

 .1041حرمة اليت احلرام، وانتىه منه سنة إعالم األعالم بقتال من انتهك  .3

 .1041 سنة منه وانتىه ،العبادات إىل اعد ثم املعامالت رشحبدأ ب ،((رشح زاد املستقنع املربع الروض))  .4

 .1045وانتىه منه سنة  كشاف القناع عن منت اإلقناع، .5

 .1047ح املفردات، وانتىه منه سنة املنح الشافيات برش .6

 بسنتني.  وفاتهقبل  ،  1049(، وانتىه منه سنة    ((منتىه اإلرادات    ))رشح    انلُّىه لرشح املنتىه )دقائق أويل   .7
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هو ، ولكن ال يبعرف مىت انتىه منه ؛يف احلج منسك هلنصيحة انلاسك ببيان أحاكم املناسك، وهو  .8

 .أوراق يسريةهو    :قال بعض العلماءو،  ((القناع  كشاف))الكتاب الوحيد املفقود اذلي لم يبطبع، وذكره يف  

 يموت  أن  قبل  وألفه،  1050انتىه منه يف شهر شوال سنة  وهو خاتمة مؤلفاته، ونليل املآرب،    عمدة الطالب .9

 ر.أشه بستة

 :املؤلفاتمما تمزيت به  ▪

من   املتعلم  فيكتسب  ؛واالستدالل  ،واالستنباط  ،اليان، واإلتقان  يف  القصوى   الغاية    هبلغت مؤلفات

 ، وضوابطهم.قواعدهمو وأدتلهم، ،احلنابلة األصحاب أقوال ومآخذ ،ودقائقه ،الفقه كتبه

يردف ذلك بذكر ، وقيدو ،حكم من ؛يبني املسألة بكل ما يتعلق بها ؛راتهحتري يف دقيًقا واكن 

 .وال سجع  متلكف ،وال تطويل ممل ،بطريقة سهلة مفهومة بال تعقيدكثرًيا  املذهيبادليلل، ويشري للخالف 

 .فليس متابًعا ألحد، بل غريه تابٌع هل ، فهوباجلديد زي رشحه تموي

فإنه يوثق   مسألة  (968)ت:    احلجاوي   الشيخنقل عن  إذا    ه؛ فمثاًل نقل  رمصاد    ويوثق الشيخ

ويتتبع فالن، أو اختارها  ،أو إحدى األوجه يف املذهب ،إحدى الروايات أنهايذكر ي، واحلجاوالشيخ  هاأين ذكر

 أصول هذه املسائل.ذكر 

 وهل خترجيات. ،هو جمتهد يف املذهبفقدًلا رصفًا، يس مب ل  والشيخ

مرتبة كبرية يف  هوهذ واملراد باتلخريج: هو أن يذكر العالم حكم مسألة نازلة قياًسا ىلع مسألة منصوصة،

 عليها من غري أهلها.تجرأ ال يب والعالم، 

ت ن، وإن اك( 885)ت:   رداوي املالشيخ  هكما ذكر أقل ممن سبقهم املتأخرينوخترجيات العلماء 

 .أكرث بكثري مما سبقايلوم املسائل املستجدة 
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 :أرسة الشيخ ▪

يف فتوى   [الوقف  كتاب]يف    ((كشاف القناع عن منت اإلقناع))  يف  قالفقد    ،أرسٌة علمية    أرسة الشيخ

 ." احلنبيل ودل عم وادليوالشهاب أمحد الهويت " :فيه

كشاف القناع عن منت )) يفيف كتاب ]اإلجارة[  وذكر ابن عمه املعمر، الشيخ عبد الرمحن الهويت 

 ." نقلته من خط شييخ ودل العم عبد الرمحن الهويت: " قالف ((اإلقناع

 صاحب  (972)ت:      انلجار  ابن  عن  الفقه  أخذ    الشيخ عبد الرمحن الهويتوشيخه    وابن عمه

 .علماء املذهبإىل والسند متصل  ،النسبف، ((منتىه اإلرادات يف مجع املقنع واتلنقيح وزيادات))

 صفاته:  ▪

 انلاس رحلف ،به عرصه  يف وانفرد ائله،مس وحترير الفقه، يف وخاصةً  ؛العلم يف أوقاته صارفًا  اكن

 جواًدا.ًما سخيًا كري اكن أنه هل ترجم من واتفق ،إيله

 شيوخه: ▪

 (.1040 :، )تالهويتبن يوسف بن يلع ابن عمه الشيخ عبد الرمحن   .1

  ، وهو اعلم متقدم. (1026 :)ت ،؛ حممد بن أمحد املرداوي الشيخ حممد الشايم .2

 . ((وزاد املستقنع)) ، و ((اإلقناع))، ابن صاحب  احلجاويبن أمحد الشيخ حيىي بن موىس  .3

 تالميذه: ▪

رثب علماء ه أخذ الفقه عن  ، ومن أبرزهم:كب

 .(1056 )ت: رشف انلجدي احلنبيلبن مالشيخ عبد اهلل بن عبد الوهاب  .1
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مسلك الراغب لرشح ديلل )) وهل(، 1094 )ت: بن أيب بكر العوِّف الصاليح إبراهيم الشيخ  .2

 .((الطالب

 .((اإلراداتمنتىه )) حاشية ىلع(، وهل 1088)ت:   الشيخ حممد بن أمحد اخللويت  .3

 اثلالث احلكم إىل وصل حىت ،(((منتىه اإلرادات)) رشح) هكتاب يف يقرأ ىلع الشيخ منصور اكن و

: "بلغت ىلع نسختهفكتب الشيخ اخللويت عند هذا املوضع،   منصور  الشيخ وِّفتب  ثم احلجر، أحاكم من

مة وال اكتحلت  ،ومن لم تكتحل عني الزمان بثانيه ،حصاة فضله األقطار تمن طنا  ،قراءًة ىلع شيخنا العالا

مرض من  ،وهو أستاذي وخايل الرايج لطف ربه العيل منصور بن يونس الهويت احلنبيل، فيما مىض من األعصار

ومات يوم اجلمعة اعرشه من سنة ألف  وواحد ومخسني، واكنت والدته  ،يوم األحد اخلامس من شهر ربيع اثلاين

 اه. ورفعه من الفردوس أىلع غرفاته" ه، فعمره إحدى ومخسون سنًة كسنة وفات  ،ىلع رأس األلف

 منها:  ،أشياء كثرية يؤخذ من هذه القطعة اليت كتبها الشيخ اخللويت و

 .الهويت  حال الشيخ منصورفاه اهلل؛ كيتو حىتس العلم الرشيع ينبيغ للعالم أن يدر   .1

األمور اثلالثة ه  وإجابة أسئلة انلاس، فبهذ،  واتلصنيف ال اتلحقيق فقط  ،بني اتلدريسلعالم  اأن جيمع   .2

 عنا ببعيد(  1376)ت:      وما حال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  ،يرتىق اإلنسان يف درجات العلم

 .ما زالت إىل يومناو ،وكتبها، سجلهابعض دروسه إن ، حىت هابين مجعإذ 

 : إنه قرأ املنتىه قال الشيخ اخللويت غريه، أو بموت   عنه يعجز حىت، شيخه لطالبا يرتك  أال .3

 مع مجع  غفري  من الفضالء". ىلع الشيخ منصور مراًرا  - من أوهل إىل آخره - بطرفيه
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وهذا ما فرط فيه أكرث طالب العلم يف هذه األزمنة املتأخرة اكتفاًء بالسماع عن بعد  ،أهمية اتلتلمذ .4

من أجر، مسجد مع اإلماكن يف حضور الطالب لل ما يكون بدله، وال خيىف الشيخ يف نفس وجودمع 

 اتلأدب بآداب طالب العلم.، ومن اهلل ىلع العالم واملتعلم وبركة، ونفع

 لشيخ منصور قد اكن او  ،العلماء، و طالب العلم الكبار والصغار فيهأن حيرص العالم ىلع اجللوس مع    .5

ومن نظر يف حاشية   ،ويبصلح  ،ويبقيد  ،يسمع منهمثم    ،ىلع الطالب  هويعرض   ،قرأ رشحهي      الهويت

اليت ليست   يذكر بعض آراء الشيخ منصور  ، فإنه  عرف معىن هذا    ((املنتىه))  ىلع  اخللويت  

عرض فهم من عنده ىلع  –أحيانًا  – اخللويت  يذكرومن الشيخ، مشافهة  أخذتيف كتبه، وإنما 

 أو يرده.ه الشيخ، ميبقو  ثم  منصور الشيخ 

 مع به يبلحقنا وأن ،اجلنة من األىلع الفردوس  ويسكنه، الهويت منصور الشيخ يرحم أن  نسأل اهلل

ن ،والصاحلني ،والشهداء ،والصديقني ،انلبيني سب  .رفيًقا هؤالء وح 
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 : املؤلف قال 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وبعد: .. وتابعيهم أمجعني ،وصحبه ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة السالم ىلع سيدنا حممد، وىلع آهل

 هئني، سأنليبتديشتد إيله حاجة امل  ،أمحد بن حممد بن حنبل  ،فهذا خمترٌص يف الفقه ىلع مذهب اإلمام األمثل

وسبًبا للزلىف دليه يف جنات انلعيم، ونفع به إنه  ،بعض املقرصين والعاجزين، جعله اهلل خالًصا لوجهه الكريم

 هو الرؤوف الرحيم.

 ] كتاب الطهارة [ 

******************************************* 

 :، وقد يكون بعضها من القواعداملياهباب يف كتاب الطهارة يف  قريبيةاتلضوابط ال

 .طهوٌر، وطاهر، وجنس: ثالثةىلع املذهب أنواع املياه   .1

 .قلتان فأكرثما اكن  :الكثرياملاء أقل من قلتني، و: ما اكن املاء القليل  .2

 .يزول بالشكايلقني ال  .3

 .الواجب يف االشتباه يف مسائل الطهارة والعبادة العمل باألحوط وايلقني  .4

 املشقة جتلب اتليسري.  .5

 .املكروه إذا احتيج إيله فإنه تزول عنه الكراهة .6

 .عنويةاملوسية احل عن األقذار الطهارة يف اللغة: الزناهة وانلظافة (كتاب الطهارة)

 : ، ويهأمور مخسةالطهارة ىلع : تطلق أي؛ وزوال اخلبث ،وما يف معناه: ارتفاع احلدث واصطالًحا

 .يطلق عليك أنك فعلت الطهارةارتفع حدثك فتطهرت وإذا فأواًل: ارتفاع احلدث، 
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 .وصف قائم بالدن يمنع من الصالة وحنوهاهو واحلدث: 

امليت ليس عن حدث، وإنما هو بغسل امليت؛ ألن تغسيل  ، ويمثلون هلارتفاع ما بمعىن احلدثثانيًا: 

 تعبدي.

 .طهارة فإنه يسىم ليشءعن اإذا زال اخلبث . فزوالب اخل ب ثثاثلًا: 

 ، ويرتفع باتليمم.ارتفاع حكم احلدثرابًعا: 

 .اخلبث، ويرتفع باالستجمارارتفاع حكم  خامًسا:

 ******************************************* 

 : املؤلف قال 

 املياه ثالثة: 

 ،أو طحلب    ،كمتغري بمكثه؛  حكًما  وابلايق ىلع خلقته ول  :ويزيل انلجس الطارئ، وهو  ،يرفع احلدث  :طهور 

 .أو ممره وحنوه، أو بمجاور  جنس ،أو ورق شجر

أو بملح  ،كدهن وقطع اكفور  ؛حيتج إيله، أو بغري ممازجمسخن  بنجس  لم و ،وكره منه شديد حر  أو برد  

 .ال مسخن بشمس أو طاهر ،مايئ

 لم يرفع حدث رجل. :وإن خلت ملكفة بيسري  لطهارة اكملة عن حدث

******************************************* 

يرى فإنه  وهو رأي اجلمهور، أما شيخ اإلسالم  ،وهذا املعتمد ،املياه ىلع املذهب ثالثة (املياه ثالثة)

 جنس.وأن املياه تنقسم إىل قسمني: طهور، 
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 . ((اإلنصاف)) و، ((كشاف القناع))يف املذهب الشيخ منصور يف  رأي شيخ اإلسالم وذكر 

الصالة وصف القائم بالدن يمنع من  ، واحلدث: هو  هذا القسم األول من أقسام املياه  يرفع احلدث(  :)طهور 

 . فال يرفع احلدث إال املاء الطهور فقط، وحنوها

طرأت   طاهر  ماكن؛ مثل:  املتنجس  الطاهر  اليشءف  املقصود بها انلجاسة احلكمية،  )ويزيل انلجس الطارئ(

 هر هذا اثلوب. طي  فاملاء الطهور فاملاء الطهور يبطهر هذا املاكن، أو ثوب أصابته انلجاسة عليه جناسة

 .الغائطو، الولمثل: ؛ انلجاسة العينية فاملاء ال يطهرهاأما 

 والعيين فال يطهر باملاء الطهور. يبخرج الطارئ األصيلف )ويزيل انلجس الطارئ(: وذللك قال

 الطهور أربعة أنواع: واملاء 

 مباح. .1

 مكروه. .2

 لطهارة اكملة عن حدث. يسري خلت به امرأة .3

 حمرم. .4

 والطبخ به. ،وزوال اخلبث، ورشبه ،مباح استعماهل يف رفع احلدث :أي؛ املباح :ألولانلوع اف

ِلق عليها من حرارة  الايق ىلع  :أي ؛رعراف املاء الطهو (ولو حكًما ابلايق ىلع خلقته :)وهو  ، صفته اليت خب

اتلغريات لكن هذه  ؛طرأ عليه يشء فغريه: بأن ، وإما حكًمايغريهبأن لم يطرأ عليه يشء  :إما حقيقةً  ،أو برودة

 ال تسلبه الطهورية.

املاء يف ماكن مدة طويلة فإنه سيتغري، وهذا اتلغري يببيق املاء  بيقإقامته، فإذا طول بأي:  )كمتغري بمكثه(

 طهوريته. ىلع
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تكون يف املاء فتغري لونها، فإذا تغري وت نبت أخرض ت  يشء :لبمتغري بالطحلب، والطحأي:  )أو طحلب(

ِلق عليها متغري باق  فهو ال يزال ىلع طهوريته، ه الطحالب، فإناملاء بلون  كًما،  ؛ىلع خلقته اليت خب                  لكنها حب

 وهذا اتلغري ال يؤثر فيه. ،متغري هألن ؛ال حقيقةً 

إذا سقط ورق ف، ((زاد املستقنع))  كما يف صون املاء عنه"  يشق"كذلك املتغري بورق شجر  )أو ورق شجر(

، قصدبسقط إن أما ، سقط بدون قصديبأن  قيدوه:احلنابلة لكن  ؛الشجر ىلع املاء وتغري، فإنه ال يزال طهوًرا 

 .وتغري ورماها يف املاءقاصًدا أخذ األوراق  من؛ كيسلب طهوريتهاملاء فإن 

  ، فإنه ال يزال ىلع طهوريته.ذلكمر يف ماكن معني فتغري بسبب  (وحنوه )أو ممره

ذا اتلغري يف راحئته ال فه لو وبجد ماء قريب من جناسة ثم تغريت راحئته بهذه انلجاسة بمجاور  جنس()أو 

 .يسلبه الطهورية

 .املكروه اثلاين:انلوع و

ألنه يمنع ؛ يبكره استعماهلف ، أوالارد برودة شديدةحلار حرارة شديدةفاملاء ا (أو برد  )وكره منه شديد حر  

 .من كمال الطهارة

(و) من أجزاء انلجاسة يف الغالب  ال يسلم    ؛ ألنهكذلك املسخن بنجاسة ولو ببِر د، فإنه يبكره  مسخن  بنجس 

بسخن بها وقوع يقن من لو تب و ،أن تقع يف املاء  . قليالً إذا اكن  يسلبه الطهوريةفإنه   املاءيفأجزاء انلجاسة اليت ي

،   تزول عنه، وهذه قاعدة ذكرها شيخ اإلسالم الكراهة املكروه إذا احتيج إيله فإن  )لم حيتج إيله( 

 ويه املذهب.

 .زول الكراهة يوجد غريه، فحينئذ  تزولوال ، واحتجت إيله، الارد جًداما عندك إال هذا املاء 
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 ؛ ومثاهل:يسلبه الطهوريةتغري بيشء ال خيتلط مع املاء، فإنه ال فإن بغري خمالط،  )أو بغري ممازج(

 يكون يف األىلعفإنه  املاء إذا اختلط معو ،همع اختالطه يستحيلذلي يكون يف املاء دلهن اا )كدهن(

 .، فإذا تغري املاء بهذا ادلهن فإنه يكون مكروًهااغًلا

خبالف العلماء اذلين   يبكره  :الطهورية، فعلماء احلنابلة يقولون  الف العلماء يف سلبهيكون مكروًها؛ خلو 

 بأنه يسلبه الطهورية.يقولون: 

بستعمل يف تغسيل امليت، :  الاكفور  )وقطع اكفور( " وقطع اكفورويفهم من قوهل " نوع من أنواع الطيب اذلي ي

 ؛تهطهوري  املاء  سلبفإن قطع الاكفور ال ت  –  وهذا الغالب  -  تهوتغريت راحئ  ،يف املاءر كبرية  إذا وضعت قطع اكفوأن  

 عن جماورة ال عن ممازجة.هنا اتلغري  نأل

 يسلبه الطهورية. بالاكفور املطحون فإنهاملاء لكن لو تغري 

املاء إذا تغري  ف،  امللحويصري  فيخرج    –تربية معينة    –  هو اذلي يبرسل ىلع السباخ  :املايئامللح    )أو بملح مايئ(

 .فإنه يسلبه الطهوريةر امللح املعدين المبستخرج من الصخوإن تغري املاء ببامللح املنعقد من املاء فإنه يبكره، أما 

 .هذه ستة صور ذكرها املؤلف يف املاء املكروه

ألن الصور ؛ هذا املاكنإىل  " لم حيتج إيله"  ذكر  املؤلفاكن من املفرتض ىلع أن يؤخر  وقال العلماء

 .حينئذ الكراهة فزتول لكها مكروهة إال إذا احتجنا إيلهاالست 

مبسخن لاملاء اف هذا يتبع انلوع األول من املاء الطهور، وهو املاء املباح،و (أو طاهر )ال مسخن بشمس

 .فإنه ال يبكره؛ اكحلطباملسخن بطاهر؛  وأ بشمس

 ة لطهارة اكملة عن حدث.يسري خلت به امرأ :اثلالثانلوع و

 ه.، فاملاء طهور؛ لكنه ال يرفع حدثفقط  متعلق بالرجلوهو 
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ال يشاركها وال حيرضها أن ختلو به بمفردها فواملقصود باخللوة كما ذكر العلماء  ،  لرشط األولا  ()وإن خلت

 عترب خلت به.تحرض معها ملكف أو ممزي فال فإن مبلكف وال ممزي، 

 الرشط اثلاين. )ملكفة(

 املاء الكثري.. وهذا خيرج الرشط اثلالث )بيسري (

طهارة به  تطهر، أو ت لتسبحفإن خلت به ، طهارة اكملةبه تتطهر أن الرشط الرابع. تريد  (اكملة )لطهارة

 غري اكملة فال يبمنع منه الرجل.

خلت به تلجدد  عن حدث، فإذاخلت به لطهارة اكملة قد تكون أن  .اخلامس الرشط  حدث(عن )

 ال يبمنع منه الرجل.ف هاءوضو

هوِر   انليب نىه » حبديثاستدلوا  )لم يرفع حدث رجل(  الرجلب من ف ضِل ط 
 
أن يتوضأ

 « رواه اخلمسة. املرأةِ 

؛ فإنه صيب، أو أو غالم  ،صغريةكبرية، أو امرأة استعملته امرأة إذا  وانلوع اثلالث من أنواع املاء الطهور

 .احلدثيرفع 

 املحرم.الرابع: انلوع و
 ىلع املذهب، ويزيل اخلبث. هذا املاء املحرم ال يرفع احلدثفواملرسوق،  ،املاء املغصوب : مثل

 ******************************************* 
 : قال املؤلف 

حيه، بطاهر غري ما مر   :اثلاين: طاهر، وهو أو  ،أو رفع بقليله حدث ،ما تغري كثري من لونه، أو طعمه، أو ر
 ف قائم من نوم يلل، أو اكن آخر غسلة زالت به انلجاسة وانفصل غري متغري.غمس فيه لك يد مسلم ملك  

******************************************* 
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ليس وهذا يف نفسه غري مطهر، طاهر هو : العض فيقول هعرفهذا القسم اثلاين من أقسام املياه، وقد ي

 صور. أربع هل  ذكر املؤلفقد الطاهر، وإنما يذكرون هل صوًرا، واملاء  ا احلنابلة لم يعرفوفتعريًفا هل، 

 هذا القسم:  ديللو 

نا القليلب من املاءِ  ،يا رسول  اهللِ  :فقال  سأل رجٌل رسول  اهللِ  بب الحر  مع  فإن  ؛إنا نرك 

نا به عِطشنا
ْ
أ  من ماِء الحرِ  ،توضا

ب
أ يْت تبه»:  فقال رسولب اهلِل  ؟أفنتوضا هورب ماؤبه، احِللُّ م   .«هو الطا

الوضوء طاهر اذلي ال جيوز اء ال، وهو املجنًسا وال طهوًرا  ليس املياه أقسام  من قسم هناك أن ىلع يدل هذاف

 .كما أخرب انليب  جيوز الوضوء منه بل طهور بنجس ليس الحر ماء ألن ؛منه

 ا، وال يوجد ما يسىم بالطاهر.أو جنسً  ا طهورً أن يكون إما خيتار أن املاء  ابن تيمية  شيخ اإلسالم و

 صور. أربع للماء الطاهرذكر   املؤلفأن  بينتب وكما 

 :الصورة األوىل

حيه، بطاهر( :)وهو ، الطعم ؛املاء اذلي تغريت إحدى صفاته اثلالث ما تغري كثري من لونه، أو طعمه، أو ر

بشرتط أن يكون اتلغري كثرًيا  منها؛ يكيف تغري واحدةوالراحئة، أو  ،اللونأو  بسلب حىت  يف إحداها لكن ي من ي

فمن باب ، فيقال: هذه قهوة وشاي ؛اسمهر لطهواذلي اختلط مع املاء االطاهر إن اكن قد سلب و ، الطهوريةاملاء 

 أوىل أن يسلبه الطهورية.

 أوكث، املغري باتلأو غري بمجاورة ميتة، مثل: اتل؛ املاء الطهورت يف قسم يت مرا الالصور غري  ()غري ما مر   

 ال تسلبه الطهورية. فإنها؛ ا ذكرمم وغريها غري بملح مايئاتل، أو روراملغري بسبب اتل
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 الصورة اثلانية:

بماء ملكف أو ممزي لو توضأ إنسان ف أقل من قلتني، ما اكن هو املاء القليل، و املراد )أو رفع بقليله حدث(

 .ا أو أصغرً  ا فإنه يسلب املاء الطهورية، سواء اكن احلدث أكربً ؛ ورفع به احلدث أقل من قلتني

فع بقليله احلدث؟ هل  س(  أو املاء املتقاطر؟ ،منه أخذتاملاء اذلي هو ما املراد باملاء اذلي رب

 بعد االستعمال. املاء املتقاطر ج (

 ، أما املاء املتقاطرايزال طهورً ال  اإلناء الايق يففإن املاء ؛ وتوضأت  منه وغرفت  سطل  دليكاكن لكن إن 

 طاهر ال طهور.إنه ف املستعمل

 فحينئذ  يرتفع حدثه، بادلخول فيه لرفع حدث؛ ناء كبرييف إ غتسلا: مثل؛ مستعماًل  املاء لكهقد يكون و

 ا.يصبح هذا املاء طاهرً و

 الصورة اثلاثلة: 

ظ  » قال رسول اهلل  (قائم من نوم يلل )أو غمس فيه لك يد مسلم ملكف إذا اْست يْق 

ْم ِمن ن ْوِمِه، فال   كب دب هب أح  ْغِسل ها ث الثًا؛ فإناه ال ي ْدرِي أْين  بات ْت ي دب هب يف اإلناِء حىتا ي  ْغِمْس ي د  القليل   الطهور  فاملاء  ،«ي 

 :لو غبِمس فيه

 .الرشط األول (لك)

بسلبيف املاء الطهور  لو غمس رجاًل ف الرشط اثلاين: )يد( ، واملراد بايلد: اليت من الكوع إىل الطهوريةه فال ي

 أطراف األصابع.

بسلبفإنه  ؛الطهورلك يده يف املاء قائم من نوم يلل اكفر  لو غمسفالرشط اثلالث:  )مسلم(  .الطهوريةه ال ي
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ال فإنه يف املاء الطهور؛  لك يدهيلل صيب قائم من نوم لو غمس فبالغ اعقل،  أي: ؛الرشط الرابع )ملكف(

بسلب  .الطهوريةه ي

 فإن ؛نوم انلهار مستيقًظا منمن نوم الليل، أما لو اكن  مستيقط :أي ؛اخلامسالرشط  )قائم من نوم يلل(

بسلب الطهورية. املاء  ال ي

بسلب الطهورية  هفإن؛  يف املاء الطهور  عند الغمسإذا توفرت الرشوط اخلمسة  ف وحينئذ  ال يصلح استعماهل   ،ي

 وال إلزالة خبث. ،لرفع حدث

 الصورة الرابعة:

وليس  اذلي دون القلتني قليلالاء امل به املراد (متغري غري وانفصل انلجاسة به زالت غسلة آخر اكن أو)

املاكن من  املاء    ، وانفصلفالغسلة السابعة إذا اكنت ماًء قلياًل   سبع غسالت،أن انلجاسة تغسل  املذهب  ، والكثري

 طهور وال جنس. ال ،ًرا كون طاهي  هفإن؛ املغسول غري متغري بانلجاسة

 ******************************************* 
 : قال املؤلف 

 .ما تغري بنجس، ويسري الىق جناسة ال بمحل تطهري :وهو ،اثلالث: جنس

 .وبزنح يبىق بعده كثري ،والكثري بزوال تغريه بنفسه ،ويطهر بإضافة كثري

لم ينجس إال  -أربعمائة رطل وستة وأربعون وثالثة أسباع رطل مرصي  :وهما – فإن بلغ املاء قلتني

 .باتلغري

******************************************* 
 هذا القسم اثلالث من أقسام املياه.

 انلجس نواعن: و، بالسكونوكذا بالكرس والضم والفتح،  أي: ؛بتثليث اجليم (جنس)
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  انلوع األول:

 فإنه ؛أو الراحئة بانلجاسة ،أو الطعم ،اللون: لك ما تغريت إحدى صفاته اثلالث ما تغري بنجس( :)وهو

 أو كثرًيا. ،قلياًل اتلغري جنس سواء اكن 

 انلوع اثلاين:

 )ويسري الىق جناسة(

 .فإنه ينجس ؛انلجاسةعليه وردت ثم إذا اكن املاء قلياًل  .1

 ؛ فإننا ننظر:وردت عليه انلجاسةثم  –قلتان فأكرث  -كثرًيا املاء إذا اكن  .2

 .جنس فإنه ؛إن تغري بانلجاسة -أ

 طهور.إن لم يتغري بانلجاسة؛ فإنه  -ب

 فقط. املتغرياجلزء  ينجسف ؛إن تغري بعضه بانلجاسة -ت

  )ال بمحل تطهري(

 :املورود املاء  و ،احلنابلة بني املاء الوارد قيفر

 . يله انلجاسةاذلي ترد إو : هاملوروداملاء الوارد: هو اذلي يرد إىل انلجاسة، واملاء 

كم بنجاسته؛ فهذا املاكن انلجس؛ تلطهري لو ورد املاء القليل ىلع ماكن جنسف ما دام يعمل ألنه  ؛ال حيب

 طهور.ويطهر يف ماكن انلجاسة فهو 

كم بنجاستهو بشلك عليه    حيب متنجسة، ا  يف الغسالة ثيابً   إذا وضعنا، ف(الغساالتيف وقتنا )إذا انفصل، وهذا ي

 إذا انفصل.ينجس و، ال ينجس ما دام معها؛ فإنه وورد عليها املاء
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 فيه؛ فإنه ينجس، حىت ولو لم يتغري؛ ألنه أقل من قلتني.وضعنا اثلياب املتنجسة بأن موروًدا املاء  اكنوإن 

 أهل الالد األخرى بعض حيتاجهقد ، وهذا انلجسكيفية تطهري املاء هنا ذكر  (بإضافة كثري )ويطهر

 خبالف هذه الالد واحلمد هلل.

زال فإن ، فأكرث انقلتومقداره ، عليه كثري ماءبإضافة بطريقة واحدة: ويه يطهر املتنجس القليل املاء ف

 .بطهارتهاتلغري عن املاء؛ فحينئذ حيكم عليه 

 طهر املاء الكثري.يب و أي: )والكثري(

  بإحدى الطرق اثلالث: ريطه املاء الكثريو وبزنح يبىق بعده كثري( ،)بزوال تغريه بنفسه

 .عليه بإضافة ماء كثري .1

 يبحكمف؛  بانلجاسة، ثم مع مرور الزمن زال هذا اتلغري  ا متغريً   كثريالاء  اكن امللو  ف،  (بزوال تغريه بنفسه) .2

كم ه مع مرور الزمن فلو زالت انلجاسة منفأما املاء القليل ، بطهارتهعليه   .بطهارتهال حيب

 قلتان فأكرث. الزنحبىق بعد ت بد أن الف، هو السحبزنح: ال)وبزنح يبىق بعده كثرًيا(؛  .3

فقد رحم اهلل الهويت    أربعمائة رطل وستة وأربعون وثالثة أسباع رطل مرصي()فإن بلغ املاء قلتني، وهما  

ر باألرطال املرصية،  اتلقدير األصل يف املذهب فوإال وال بأس بأن يبني املرء بلغة بدله ما حيتاجون إيله، قدا

 رطل.مخسمائة  :يهة، وباألرطال العراقي

ر باألرطال العراقية إال أنهأنه شايم مع   احلجاوي وكذا صنع الشيخ    ألن اإلمام أمحد ؛قدا

ر باألرطال العراقية  .، وهم متبعون هلهو اذلي قد  

، لم ينجس إال باتلغري فإن بلغ املاء قلتنيجرام أو لرت،  كيلو 191.25مقدار القلتني  )لم ينجس إال باتلغري(

 وقد تقدم ذكر هذا.
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 : قال املؤلف 
 .بىن ىلع ايلقنيوإن شك يف تنجس ماء أو غريه 

******************************************* 
 تندرج حتت قاعدة: ايلقني ال يزول بالشك. مسألة يف الشك ويههنا  ذكر الشيخ 

ىلع أصله ؛ أي: ايلقني يبين ىلع؛ فإنه أو دهن ،أو لنب، عصريإذا شك يف  )وإن شك يف تنجس ماء أو غريه(

 جنس فهو جنس. الشكاذلي اكن قبل الشك، فإن اكن قبل الشك طاهر فإنه طاهر، وإن اكن قبل 

 ******************************************* 
 : قال املؤلف 

عدم غريهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوًءا واحَدا من لك لوإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر، ويتيمم 
 غرفة.

اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صىل يف لك ثوب بعدد انلجسة وزاد صالة، وكذا أمكنة ضيقة، ويصيل وإن 
 يف واسعة بال حتر.

******************************************* 
 االتلباس.: هو مسائل االشتباه، واالشتباه الشيخ يذكر 

 الصورة األوىل:

ىلع غري املذهب، أن هذه الصورة غري متصورة  : السعديالشيخ  يقول )وإن اشتبه طهور بنجس(

، يرى أن املاء ال ينجس إال باتلغري سواء اكن قلياًل أو كثرًيا  ألن الشيخ السعدي ؛ القول اثلاينأي: ىلع 

إذا فولو لم يتغري،  ،فإنه ينجس ؛أقل من قلتني املاء اكن إنألن املذهب  ؛تصور ىلع املذهبيمكن أن ت لكن 
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لكن أحدهما وقعت الكهما لم يتغريا؛ و انلجس،أو  عرف أيهما الطهورت وال ،جنسوآخر  ،طهورء إنايك اكن دل

 : كما قال املؤلف ؛ فحينئذ وال نعرف أيهما الطهور بيقني، لم تغريهويقينًا فيه جناسة 

 ، وماذا يفعل؟؛ أي ال جيوز هل أن يتحرى )لم يتحر(

 )ويتمم لعدم غريهما(

 اثلانية:الصورة 

بسبب  صار لونه بينوطول إقامته، لتغري ماء : إناء ومثاهل؛ إذا اشتبه الطاهر بالطهور  )وإن اشتبه بطاهر(

؛ لونه بين   وصار ،ب احلبومثل  بيشءماء آخر طهور تغري وإناء  ،الرتاب اذلي مر فيه؛ لكن لم يسلب الطهورية

 أيهما الطاهر من الطهور، فماذا يفعل؟  ، ، فاشتبه، وأصبح طاهًرا الطهورية فسلبه

 ،يتمضمضو باألولأن يبدأ  :يعين ؛غرفة اآلخرغرفة ومن  األولمن  (من لك غرفة )توضأ وضوًءا واحًدا

ثم يغسل وجهه  األول،ثم يغسل وجهه من اآلخر، ثم يستنشق من  األول،يتمضمض، ثم يستنشق من باآلخر وثم 

 .بغرفتني من لك إناء غرفة اواحدً  ايكون وضوءً ف ،ينتيه من الوضوء، وهكذا إىل أن اآلخرمن 

 :الصورة اثلاثلة

اثلياب الطاهرة إذا اشتبهت    وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صىل يف لك ثوب بعدد انلجسة وزاد صالة() 

                  ،     مخسة ثباب اثليابوع جمم، واكن ةأو انلجس ةالطاهريقينًا  علمي لكن ال  ؛لكها متغريةواكنت بانلجسة، 

 لها صورتان: ف

صىل ، فماذا يفعل؟ ثوبان جنسان وثالثة طاهرة ؛الطاهرةاثلياب انلجسة من اثلياب إذا علم عدد  األوىل:

قينًا ذلك فقد صىل يفعل  إن    ألنه  ؛واحدة  صىل يف ثوبني ثم يزيد صالةة وزاد صالة؛ أي: ييف لك ثوب  بعدد انلجس

 .وب طاهريف ث
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صالة؛   ال يزيدوماذا يفعل؟ يصيل فيها لكها،  ف،  اثلياب انلجسة من اثلياب الطاهرةعلم عدد  ي لم  إذا    اثلانية:

   . سادسة يف اثلياب اخلمسة لكها، وال يزيد صالةأي: يصيل 

من أمكنة ضيقة يف غرفة مثاهل:  هت بالطاهرة؛واشتب األمكنة تنجس بعضأي: إذا  )وكذا أمكنة ضيقة(

 ؟ هل صورتان:طاهرة، فماذا يفعل الزوايا وبعض، جنسة بعض الزوايا، أربعة زوايا

 اثنتني ويزيد ثاثلة.؛ صىل متنجستانإذا اكن يعلم أن هناك زاويتني فقط  األوىل:

 يف زاوية طاهرة.حىت يتيقن أنه صىل ؛ يصيل فيها لكهافإنه  ؛الطاهرة من انلجسة يعلم الاكن إذا  اثلانية:

 أو احلوش الكبري كما قال العلماء،  ،اكلصحراء :يعين )ويصيل يف واسعة(

هل وال تدري اشتبه عليك ، وأنت يف صحراءفشقة جتلب اتليسري، املهذا يدخل حتت قاعدة  )بال حتر(

 ألن املشقة جتلب اتليسري. ؛بال حتر تصيل يف أي ماكنفإنك  ؟فيه طاهر أو جنسأنت املاكن اذلي 

 واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
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